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WIE IS DE UITVINDER VAN HET VERLOSKUNDIG 
E\NTOOM ? 

Michel THIERY 

INLEIDING 

Het verloskundig fantoom is een model van een vrouwelijk bekken met uit-
wendige genitalia van leer, waar een foetus in past; het dient om obstetrische 
handgrepen te leren en te oefenen. Aldus luidt de definitie gegeven door De Haan 
en Dekker (1956). Deze toestellen moesten ook dienst doen om het baringsme-
chanisme en de toepassing van instrumenten te demonstreren. De Fransen noemen 
ze machines, phantomes of nog mannequins, terwijl de Duitsers spreken over 
Entbindungsmachinen en de Angelsaksers, pars pro toto, over manikins, ety-
mologisch "mannekens". Tot voor weinige decennia maakten fantoomoefeningen 
een integraal deel uit van het onderwijs voor vroedvrouwen en studenten medi-
cijnen. 

Hoe oud fantomen zijn weten wij echter niet met zekerheid, noch wie er de 
uitvinder van geweest is. Reeds in het jaar 1794 poneerde Hinze dat de Franse 
vroedvrouw Mevr. Du Coudray (1712-1789) "die erste ist, welche ein Fantom mit 
der Puppe erfunden, bekannt gemacht, und beym Unterricht gebraucht hat". 
Haar machine a ressorts, waarover zij in 1759 voor het eerst heeft geschreven, 
was toen reeds enkele jaren in gebruik vermits Levret (1703-1780), drie jaar tevoren, 
het toestel in opdracht van de Parijse Academic de Chirurgie had onderzocht 
en goed bevonden (fig. 1). De bewering van Hinze werd door de meeste medische 
historici overgenomen ; zij is echter foutief ten bewijze waarvan wij onder een 
(onvolledige) rij vroedmeesters zullen aangeven die de koninklijke vroedvrouw 
op dit stuk zijn voorafgegaan. 

Vooraf wensen wij evenwel aandacht te vragen voor een hoogst merkwaardig 
feit, nl. dat geen van deze oude obstetrici ons van hun "uitvinding" een dui-
delijke beschrijving noch een afbeelding heeft nagelaten. Wij moeten immers 
wachten tot in de tweede helft van de vorige eeuw v66r instrumentenmakers in 
hun catalogi illustraties opnemen van obstetrische fantomen (fig. 2). Vanzelf zijn 
het afbeeldingen van de "klassieke" modellen die in alle kraamklinieken van 
de wereld tot na WO II in gebruik zijn gebleven. Dat er van de oude fantomen 
geen exemplaren tot ons zijn gekomen is daarentegen gemakkelijk te verklaren : 
het gold immers gebruiksvoorwerpen vervaardigd uit in hoge mate vergankelijke 
materialen. Een schijnbare uitzondering : in het Musee Flaubert de I'Histoire 
de la Medecine te Rouen prijkt een fantoom dat door de conservator aan Mevr. 
Du Coudray is toegeschreven (fig. 3). 
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M O R A N D , Secretaire perpetuet. 

Fig. 1 — Getuigschrift van de beoordeling van het fantoom van Du Coudray (13 mei 1756), afge-
leverd door de Academic de Chirurgie en geappendeerd aan de Abrege de I'art des accouchements 
(1759). 

JOHAN VAN HOORN 

Voor zover wij hebben kunnen natrekken was Johan van (von) Hoorn (Stockholm 
1662 - Stockholm 1724) — de man die wel eens de Vader van de Zweedse ver-
loskunde wordt genoemd — de eerste om een obstetrisch fantoom te beschrijven. 
Johan's vader was een naar Zweden uitgeweken Nederlands koopman, wiens 
fortuin zoonlief in staat heeft gesteld zich gedurende dertien lange jaren in bui-
tenlandse centra te vervolmaken. Na de medische faculteit van de Leidse univer-
siteit te hebben doorlopen studeerde Johan verloskunde, aanvankelijk te 
Amsterdam bij Frederik Ruysch (1638-1731), vervolgens te Parijs bij Paul Portal 
(1630-1703) wiens boek hij in 1723 in het Zweeds zal vertalen en tenslotte te Londen 
en te Oxford. In 1690 was Johan terug in Leiden en promoveerde tot medicinae 
doctor op een proefschrift De praeternaturali partu. Twee jaar later keerde hij 
voorgoed terug naar zijn geboortestad, vestigde zich als vroedmeester, gaf prive 
lessen, stichtte de eerste vroedvrouwenschool en zette zich krachtdadig in voor 
de reglementering van het vroedvrouwenambt, inspanning die in 1711 door de 
overheid zal worden bekrachtigd (Lindeboom 1984). Voor de Zweedse vroed
vrouwen schreef van Hoorn een reeks handboeken (1697, 1715 en 1723). In 1715 
verscheen van zijn hand een vereenvoudigd handboek bestemd voor de weinig 
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ontwikkelde plattelandsvroedvrouwen, dat de auteur kort voor zijn dood in het 
Duits heeft vertaald (1726). Via deze vertaling, die postuum is verschenen, werd 
de naam van Hoorn ook in het buitenland bekend. 

Het is in de inleiding van deze vroedvrouwencatechismus dat van Hoorn ons 
vertelt wat er hem toe heeft aangezet om een fantoom te concipieren en ik citeer 
(om taalkundige redenen) uit de Duitse vertaling : "Sondern da ich zum Stadt-
Physical (beedigde stadsdoctoor) beruffen wurde, richtete ich eine ordentliche 
Hebammenschule an, brachte die Wehmiitter (vroedvrouwen) hier in der Stadt 
(Stockholm) zu einer gewisser Zahl, liess sie alle Wochen einmal zusammen 
kommen und unterrichtete sie nicht alleine miindlich, sondern auch in der That 
selbsten (in de praktijk, via fantoomoefeningen)". Van het toestel dat van Hoorn 
hiertoe heeft ontworpen geeft hij de volgende beschrijving : "... ich conservirte 
die Geburts-Glieder, so wohl die Beine, die das Becken formiren, als das Fleisch, 
so ich aus denen Weibes-Bildern, die mir Amtshalben zubesichtigen vorkamen, 
ausschnitte, und machte mir ein ausgestopftes, und mit Gliedern versehenes Kind, 
aus diinnen und zarten Leder, womit ich ihnen alle Operationes, und fiihrnehmlich 
die Umkehrung (keren-uithalen), zeigete. Auf dies Weise wiirden ihrer viele, so 
eines fahigen Verstandes waren, gute und geschickte Wehmiitter, welche mir die 
Arbeit um ein grosses erleichterten" (van Hoorn 1726). Deze vage descriptie laat 
ons enkel toe te besluiten dat van Hoorn bij zijn lessen, vooral voor demonstreren 
en oefenen van versio-extractio, gebruik heeft gemaakt van een geprepareerd vrou-
wenbekken en een gearticuleerde ledepop uit fijn leder. Wij missen de datum 
van zijn "ontdekking", doch uit de sekwentie van zijn verhaal kan worden af-
geleid dat dit omstreeks 1700, zeker na het verschijnen van zijn eerste handboek 
(1697) moet zijn geweest. 

GREGOIRE, JUNIOR 

Kort na van Hoorn werd ook in Frankrijk — het toenmalige Mekka van de 
vroedkunde — een fantoom vervaardigd en wel door een van de Gregoires, naar 
alle waarschijnlijkheid de zoon. Deze ontwikkeling is evenmin gedateerd maar 
de context laat toe hiervoor ca. het jaar 1728 te weerhouden. 

In de eerste decennia van de 18e eeuw behoorden de twee Gregoires tot de 
best bekende leraren verloskunde van Parijs. De vader ( ?- ?) had zich in 1720 
laten opmerken door de eerste onderwijskliniek vroedkunde in het Hotel-Dieu 
op te richten (Cutter en Viets 1964) ; hij was tevens bekend met de verlostang 
van Palfyn die hem ca. 1720 hiervan een exemplaar cadeau had gedaan. Gregoire 
Jr. ( ?- ?) assisteerde zijn vader bij het onderwijs en zal diens werk op schitterende 
wijze verder zetten. Bij de jonge Gregoire is de Middelburgse chirurg-vroedmeester 
Paulus de Wind (1714-1771) in 1734 in de leer gegaan, waardoor hij kennis maakte 
met de tire-tete van Palfyn, instrument dat zijn leermeester grondig zou modi-
ficeren (de Wind 1751). Geen van de twee Gregoires was echter gebrand op pu-
bliceren en — zoals is geschied met de tang van hun stadsgenoot Dusse ( ?- ?) 
— was het een van de buitenlandse leerlingen van Gregoire Jr. (Philipp Adolph 
Boehmer, 1717-1789) die diens forceps heeft beschreven en in Duitsland geintro-
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F/g. 2 — Bladzijde uit het Arsenal obstetrical van Witkowski (1887a) met afbeelding van de man
nequin van Budin en Pinard. 
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duceerd terwijl een andere (Cornelis Plevier, 1720-1750) het instrument in eigen 
land (Nederland) liet kennen. 

Voor ons onderwerp is Gregoire Jr. van bijzonder belang want hij was het 
die in Frankrijk het fantoom heeft geintroduceerd. De boven aangegeven karak-
tertrek was oorzaak dat hij het door hem ontworpen toestel nooit heeft be
schreven, toestel waarvan het bestaan werd gereveleerd door William Smellie 
(1697-1763). Smellie, op zoek naar meer gegevens over de verlostang, bracht in 
1739 een trimester te Parijs door en heeft er de lessen van de jonge Gregoire 
gevolgd (Glaister 1894, Johnstone 1952). Met het fantoom liep hij zeker niet hoog 
op en wij lezen hierover het volgende in zijn case report no. 186 : "His (Gre
goires) machine was no other than a piece of basketwork, containing a real pelvis 
covered with black leather, upon which he could not clearly explain the diffi
culties that occur in turning children..." (Smellie 1877). 

Om meer te vernemen over de constructie van dit fantoom moeten wij bij 
anderen te rade gaan, vooral bij de anonieme auteur van een pamflet uit het 
jaar 1750 dat in 1894 door Glaister werd opgediept uit Smellies bibliotheek te 
Lanark en waarin schrijver de fantomen van Gregoire en Smellie vergelijkt (Anon. 
1750). Over het eerste schrijft hij : "It is composed of basket-work, cover'd with 
coarse cloth ; the pelvis is human, covered with oilskin ; it has neither uterus 
(sic) externum nor internum, nor any of the contents of the abdomen, the want 
of which he substitutes with his hands ; in short, 'tis so rude a work that a 
common pelvis stuck into a whale, without any ambellishment, would be as like 
Nature as the Machine which has been so much admir'd." Smalend laat hij hierop 
volgen : "One might work an eternity on Gregoir's (sic) Basket, and never know 
anything of the matter (= vroedkunde) ; for let a part, however difficult, present 
itself in his Machine, you deliver it as easily as you would turn a cork in a pail 
of water" (Anon. 1750). Wij leren tevens dat Gregoire een kinderlijkje gebruikte 
om verloskundige handgrepen aan zijn leerlingen te demonstreren. 

Gregoires fantoom moet dus een hoogst eenvoudige constructie zijn geweest : 
een mandenvlechtwerk overtrokken met leder of gewaste taf waarin een droog 
bekken was verpakt, doch zonder uterus. De wanden van de laatste werden 
blijkbaar door de demonstrateur met beide handen nagebootst. 

WILLIAM SMELLIE 

Terug uit Parijs vestigde Smellie zich als vroedmeester te Londen, eind 1739 of 
begin 1740. Zowat een jaar later startte hij met prive onderwijs, wat van hem 
een van de belangrijkste en meest geliefde leraren verloskunde zou maken. Let-
terlijk vanuit alle landen van Europa kwamen leerlingen naar hem toegestroomd, 
waarvan een aantal — de bekendste zijn William Hunter (1718-1783) en Pieter 
Camper (1722-1789) — grote vermaardheid in dit specialisme zal verwerven. 

Het zuiver theoretische onderwijs kon Smellie evenwel niet bevredigen : hij 
legde ter illustratie van zijn lessen een collectie anatomische preparaten aan en 
introduceerde in eigen land de bedside teaching van de vroedkunde... ten huize 
van behoeftige patienten. Niettegenstaande het vlechtwerk van zijn Parijse leer
meester hem niet had bekoord nam hij diens concept over en vervaardigde 
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eigenhandig, hierbij geholpen door zijn alom erkende vindingrijkheid en me-
chanistische talenten (Smellie was een uitstekend graphicus en instrumen-
tenmaker), een rij obstetrische machines. Over die periode uit zijn leven zal hij 
later in de ietwat protserige stijl van de 18e eeuw het volgende vertellen : "Little 
satisfied with the manner of instructing, I considered that there was a possibility 
of forming machines, which should so exactly imitate real women and children 
and to exhibit to the learner all the difficulties that happen in midwifery ; and 
such I actually contrived, and made by dint of uncommon labour and appli
cation" (Smellie 1877). 

Dat Smellie aan zijn fantomen belangrijke didactische waarde toekende is aan 
geen twijfel onderhevig. Op een van de handbills (1752) die hij liet drukken met 
het doel zijn cyclus lessen te adverteren lezen wij dat de lesgever zowel de theorie 
als de praktijk van deze "kunst" zal aanleren, "more particularly the manner 
of delivering women, in all the variety of natural, difficult, and preternatural 
labours, perform'd on different Machines made in imitation of real women and 
children" (Johnstone 1952). 

Spijtig genoeg heeft Smellie, evenmin als zijn voorgangers, een heldere be
schrijving of afbeelding van zijn toestellen gegeven zodat wij hiervoor zijn aan-
gewezen op secundaire bronnen (Johnstone 1952). Een hiervan is een nota van 
de hand van een van Smellies cursisten die laat weten : "They (de machines) are 
composed of real bones, mounted and covered with artificial ligaments, muscles 
and cuticle, to give them the true motion, shape and beauty of natural bodies, 
and the contents of the abdomen are imitated with great exactness. Besides his 
large machines (which are three in number) he has finished six artificial children 
(poppen) with the same minute proportion in all their parts ; so that with the 
apparatus he can perform and demonstrate alle the different kinds of delivery 
with more deliberation, perspicuity and fulness than can be expected on real 
subjects." 

Bijkomende details vernemen wij van de boven vernoemde anonieme pam-
fletschrijver (Anon. 1750) : "The uterus (sic) externum and internum are made 
to contract and dilate according to the difficulty intended for the delivery. The 
children for these machines are likewise excellently contrived, they having all the 
motions of the joints. Their craniums are so formed as to give way to any force 
exerted, and are so elastick that the pressure is no sooner taken off they return 
to their natural equalities". Hoe dit alles werkte en wat voor elastische mate
rialen Smellie heeft gebruikt wordt niet vermeld. 

Over de wijze waarop de lesgever het breken van de vruchtvliezen placht te 
demonstreren schrijft de beruchte Londense vroedvrouw Elizabeth Nihell (1723- ?) 
die, hoewel geen vriendin van haar ambtsbroeders (Aveling 1872), toch de nodige 
bewondering wist op te brengen voor Smellies vindingrijkheid. Over het boven 
genoemde toestel schrijft zij : "A wooden statue, representing a woman with child 
(een zwangere vrouw), whose belly was of leather, in which a bladder, full perhaps 
of small beer (Britse humor of steek onder water ?), represented the uterus. This 
bladder was stopped with a cork, to which was fastened a string of packthread, 
to tap it occasionally and demonstrate in a palpable manner the flowing of the 
red-coloured waters. In short, in the middle of the bladder was a wax doll, to 
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which were given various positions. By this admirably ingenious piece of ma
chinery were formed and started up an innumerable and formidable swarm of 
man-midwives, spread over the town and country". 

Onze laatste informator is een Nederlander. Pieter Camper, die Smellies cyclus 
lessen meerdere malen heeft gevolgd, resumeerde wat voorafgaat als volgt in zijn 
coUegenotas : "He (Smellie) demonstrates parturition in models of women of 
which the pelvis and spine of a well-modelled woman are the starting point. Both 
the abdominal and extra-abdominal parts have been made out of leather with 
such remarkable skill that not only is the structure as natural as possible but 
the necessary functions of parturition are performed by working models. For 
example, the contraction of both the internal and external os, the generation of 
waters in parturition and dilatation of the os uteri are so natural that hardly 
any difference is to be noticed between these and those in natural women" 
(Johnstone 1952). 

Aan het journaal van zijn eerste verblijf in Engeland (1748-49) voegde Camper 
een "korte beschrijving van een kunstmatige foetus voor fantoomoefening" toe 
alsmede twee pentekeningen ter verduidelijking (fig. 4). Deze tekst is als volgt : 
"Een houten model om het dunne schoenleer vorm te geven. Dit hout moet den 
schedel omhoog houden, en is voorzien van veeren, die den schedel weder naar 
boven moeten brengen, nadat zij samengedrukt waren. De neus is er uit gesneden 
en een stuk, ook met een veer, erin gezet. De kaak bestaat uit een stuk been, 
en een veer verborgen achter de ooren houdt de kinnebak gesloten. ab is de steel, 
bevestigd aan de kinnebak. cd de veer. De wervels zijn eerst uit een stuk en worden 
dan met een dikke zaag in tweeen verdeeld, om ze met leder te overtrekken. De 
tarsus en carpus zijn eerst ook van een stuk en worden later gedeeld. Het leder 
wordt nimmer op het hout geplakt, want dat zou een beletsel zijn voor het rekken 
en voor het aannaaien der andere deelen. Het periost is een steunpunt voor de 
banden. De ribben zijn van balein, als een schraag aaneengehecht. De spieren 
worden meestal gemaakt van leder gevuld met ruw haar en op de juiste plaats 
aangebracht. De kleine spieren worden niet gemaakt. De ribben zijn natuur-
getrouw nagebootst, maar met leder overtrokken en het borstbeen daartusschen 
geschoven" (Nuyens 1939). 

Tot vervelens toe moet worden opgemerkt dat al de aangehaalde omschrij-
vingen dermate lacunair zijn dat wij ons nauwelijks kunnen inbeelden hoe de 
constructie van deze toestellen is geweest en hoe zij werden gebruikt. Origineel 
is dat onze Schotse vroedmeester een hele rij fantomen heeft uitgedacht met het 
doel diverse aspecten van het baringsproces voor zijn leerlingen duidelijk te 
maken. 

RICHARD MANNINGHAM 

Eerlijkheidshalve moet worden vermeld dat Dr. (later Sir) Richard Manningham 
( 7-1759), die vanaf 1724 te Londen privatim aan medici en chirurgijns de 
vroedkunde onderwees, in de gedrukte tekst van zijn colleges liet weten dat het 
zijn gewoonte was het manuale gedeelte van het vak te verduidehjken met een 
fantoom kunstbekken en dito baarmoeder : "... machinam ita comparatum 
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Fig. 3 — Machine obstetricale de Madame Du Coudray in het Musee Flaubert de I'Histoire de la 
Medecine te Rouen. 

habemus... Fit autem et Foeminae ossibus compactis quibus uterum factitium 
aptari curavimus..." (Manningham 1739). Het jaartal wijst crop dat dit plaatsvond 
voor Smellie zich in de hoofdstad heeft gevestigd. 

Door wie Manningham zich heeft laten inspireren is niet geweten ; hoewel 
Glaister (1894) hiervoor naar de Franse school (Gregoire jr.) heeft gewezen kan 
men zich afvragen of onze Engelse vroedmeester niet de vertaling van von Hoorns 
boek (1726) heeft gekend. 

Het bestaan van twee Duitse handboeken waarin sprake van fantomen (von 
Hoorn 1726 en Manningham 1746) kan wel een mogelijke verklaring bieden voor 
de bewering van Siebold (1891) als zou zulkdanig hulpmiddel bij het Duitse vroed-
vrouwenonderwijs vanaf het midden van de 18e eeuw courant in gebruik zijn 
geweest. Wat wel vaststaat is dat de stichter van de befaamde obstetrische school 
van Straatsburg (Jean Jacques Fried 1689-1769), die aldaar ook het fantoom heeft 
geintroduceerd, zijn machine had ontleend aan von Hoorn, wiens Duitse tekst 
hij bij de eigen colleges gebruikte (Siebold 1891). 

MEVROUW DU COUDRAY 

Sta mij toe dat ik nog even stilsta bij de vermeende uitvindster van het obste-
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trisch fantoom. Angelique Marguerite Le Boursier Du Coudray werd in 1712 te 
Clermont-Ferrand geboren. Zij werd in het Parijse Hotel-Dieu opgeleid tot 
vroedvrouw. Na haar leertijd te hebben beeindigd vestigde zij zich in de hoofdstad, 
waar zij zestien jaar heeft verbleven. Nadien ging zij werken en province, nl. te 
Clermont in de Auvergne. Hier heeft zij voor het eerst goed kennis kunnen maken 
met de erbarmelijke toestand van de plattelandsverloskunde. Met de zegen van 
de lokale overheid nam zij toen het kordate besluit gratis aan haar collegae les 
te geven. Voor haar leerlingen redigeerde zij een eenvoudig leerboek : Abrege 
de I'art des accouchements (1759). Dit boek kende drie herdrukken en was vanaf 
de tweede (1773) verlucht met driekleuren gravures, een grote nieuwigheid in de 
18e eeuw. Du Coudray's successen bleven niet onbekend bij het centrale bestuur 
en in 1769 werd zij door Lodewijk XV uitgestuurd "pour enseigner I'art des ac-
couchemens dans toute I'etendue de son royaume", met als specifieke opdracht 
"d'y tenir des cours publics et particuliers sur tout ce qui y a rapport" (Wit
kowski 1887b). Du Coudray heeft deze opdracht op schitterende wijze vervuld : 
zij hield zowat zestig cycli lessen in een vijftigtal Franse steden en heeft met haar 
assistenten meerdere duizenden aspirant-vroedvrouwen in het vak opgeleid. 

Eenvoudige plattelandsmeisjes louter theoretisch onderwijzen vond Du 
Coudray moeilijk. Zij besloot daarom een beroep te doen op een meer concrete 
methode : het fantoom. Zij zegt het duidelijk in de inleiding tot de Abrege : "Le 
seul obstacle que je trouvois a mon projet (onderwijs), etoit la difficulte de me 
faire entendre par des esprits peu accoutumes a ne rien saisir que par les sens. 
Je pris le parti de leur rendre mes le?ons palpables, en les faisant manoeuvrer 
devant moi sur une machine que je construisis a cet effet..." Wanneer zij precies 
haar fantoom is beginnen gebruiken wordt niet meegedeeld, doch deze gebeurtenis 
kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesitueerd omtrent 
of kort na 1750. De misvatting als zou Du Coudray de eerste zijn geweest om 
een fantoom te gebruiken heeft zij zelf (met haar omgeving, getuige het certi-
ficaat van de Academic de Chirurgie) in leven gehouden. Inderdaad, in haar 
handboek schrijft zij bij herhahng over "la machine que j 'ai inventee", "j'm 
perfectionne une invention que la pitie (zinspeling op het lage peil van de 
vroedkunde op het platteland) m'a fait imaginer", etc. Dat zij het "Franse" 
fantoom aanzienlijk heeft verbeterd staat echter buiten kijf. Dat zij de machine 
een definitieve plaats in de opleiding van de vroedvrouwen heeft gegeven blijft 
haar grootste verdienste. 

De beschrijving die Du Coudray in de Abrege van haar machine a ressorts 
heeft nagelaten is evenmin als die van haar voorgangers een concrete : "une 
machine... qui representoit le bassin d'une femme, la matrice, son orifice, ses 
ligaments, le conduit appelle vagin, la vessie et I'intestin rectum. J'y joignis un 
modele d'enfant de grandeur naturelle, dont je rendis les jointures assez flexibles, 
pour pouvoir le mettre dans des positions differentes ; une arriere-faix, avec les 
membranes, et la demonstration des eaux qu'elles renferment ; le cordon um
bilical compose de ses deux arteres, et de la veine, laissant une moitie fletrie, 
et I'autre gonflee, pour imiter en quelque sorte le cordon d'un enfant mort, et 
celui d'un enfant vivant, auquel on sent les battements des vaisseaux qui le com-
posent. J'ajoutai le modele de la tete d'un enfant separe du tronc ; dont les os 
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du crane passoient les uns sur les autres". Haar bedoeling was zoniet vaardige 
vroedvrouwen kweken, dan toch haar leerlingen in te prenten dat zij bij zware 
baringen tijdig de hulp van een vaardig vroedmeester moesten inroepen. In haar 
eigen woorden : "... si je ne pouvois pas rendre ces femmes fort habiles, je leur 
ferois du moins sentir la necessite de demander du secours assez tot, pour sauver 
la mere et I'enfant ; secours dont les Villes ne manquent pas, mais qui seroit 
tres-necessaire dans les Campagnes..." 

VLAAMSE VROEDMEESTERS 

Om af te sluiten zullen wij even nagaan hoe en wanneer het obstetrisch fantoom 
in ons landsdeel is beland en welke personen hierbij een rol hebben gespeeld. 

Mogelijk vinden wij de vroegste vermelding van de toepassing van dit hulp
middel in de geschriften van Jan RoseU (1714-1785), chirurgijn-vroedmeester te 
Machelen aan de Leie en bekend verdediger van de obstetrische hefboom, waarvan 
hij de toepassing boven die van de verlostang prefereerde. Zijn voorkeur ging 
uit naar de gevensterde hefboom van de Weense hoogleraar Rechenberger, wiens 
tractaat (1779) Roselt (s.d.) in het Nederlands heeft vertaald. Dat hij een jaar 
te Jena de vroedkunde had bestudeerd zal hem bij deze taak zeker dienstig zijn 
geweest. Hij is ook de auteur van twee bundels medische, chirurgische en verlos
kundige waarnemingen (Roselt 1781 en 1783). Het is in een van deze casuistische 
mededelingen, daterend uit het jaar 1758, dat de auteur die aan de locale vroed
vrouwen prive lessen gaf laat weten zich hierbij te hebben bediend van een ' 'door 
konst naargemaakte en op een bekken geplaatste baarmoeder..." (Roselt 1781). 
Spijtig genoeg heeft Roselt verzuimd over zijn ( ?) fantoom gegevens mee te delen. 

Te Gent konden wij twee vroedmeesters op het spoor komen die in de tweede 
helft van de 18e eeuw insgelijks fantomen hebben gebruikt. De eerste is lie. med. 
Pieter Damman ( ?- ?), leerling van Levret en leraar aan de eerste Gentse vroed
vrouwenschool, gesticht in 1772. Damman wenste voor zijn onderwijs van het 
stadsbestuur een fantoom te bekomen (mogelijk het model van zijn leermeester 
Levret, waarvan Schreger in 1810 het bestaan heeft vermeld, evenwel zonder nadere 
beschrijving) doch moest hiervan afzien omdat de magistraat zulkdanig didactisch 
materiaal te kostbaar vond. Zo althans luidt het officiele verhaal (Thiery 1991). 
Toen Damman bij de strubbelingen rond de hernieuwing van zijn mandaat (1774) 
schriftelijk de bezwaren van de Keure moest beantwoorden, heeft hij echter laten 
opmerken dat hij aan de aspirant-vroedmeesters de toepassing van obstetrische 
instrumenten had aangeleerd... op een fantoom (Gilleman en Van Werveke 1908). 

De tweede Gentenaar is Jan-Bernard Jacobs (1734-1790), die in 1776 tot leraar 
werd benoemd aan de Vroedvrouwenschool van de Kasselrij van de Oudburg 
(Gent). Twee jaar tevoren had Jacobs te leper de lessen van Mevr. Du Coudray 
gevolgd en haar machine a ressorts leren kennen. Op eigen kosten liet hij uit 
Parijs dit fantoom komen. Dat het apparaat dat hij in de Kasselrijschool heeft 
gebruikt degelijk dat van Du Coudray is geweest, kan blijken uit de omschrijving 
die Jacobs hiervan in zijn Vroedvrouwenhandboeksken (1777) heeft gegeven : 
"een zeer aerdige de natuur volkomen naerbootzende vrouwen en kinder beel-
tenisse... met leer bekleed en te samen gevoegd door veeren". Dit type was te 
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Fig. 4 — Pentekeningen van de kop van de pop gebruikt door Smellie (Nuyens 1939). 

Gent blijkbaar een nieuwigheid waarvan de promotoren van de Oudburgse school 
een dankbaar gebruik hebben gemaakt om hun zaak bij de overheid (keizerin 
Maria-Theresia) te bepleiten en ruchtbaarheid te geven aan de door hen inge-
richte lessen. Zo lezen wij in het rondschrijven dat de magistraat van de Kas
selrij op 20 februari 1775 tot de pastoors van de jurisdictie heeft gericht : "Wij 
hebben goedgevonden van binnen onze Casselrye Huyse (de lokalen van de school 
waren ondergebracht in het Kasselrijhuis, op de binnenplaats van het Gra-
vensteen), te laeten thoonen eenen cours der accouchementen op de nieuwe 
Phantome tot dies uitgevonden..." (Homble 1977). 

De leperse lessen van Mevr. Du Coudray werden viva voce voor de cursisten 
vertaald door Dr. Fran$ois-Donatien Vandaele (1737-1818) en later door hem, 
met commentaar uitgegeven (Vandaele 1775). Opvallend is dat in dit vraag-en-
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antwoord werkje van Vandaele met geen woord wordt gerept over een fantoom 
terwijl de inhoud van het boek onmiskenbaar de stempel van fantoomoefeningen 
draagt. 

Aan de Bocht 6 
B-9000 Gent 
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SUMMARY 

Currently held belief that the obstetric manikin was invented by the French midwife Du Coudray 
(in ca. 1750) can be defended no longer. Indeed, a search of the literature of the 17th and 
18th centuries indicates that Madame Du Coudray has had several predecessors in this domain, 
i.a. Johan van Hoorn (ca. 1700), the Younger Gregoire (ca. 1728), Richard Manningham (before 
1739), and William Smellie (ca. 1741). None of their original models has survived, though, 
nor has any of these man-midwives left us a detailed description of their contraptions. In 
Flanders, obstetric manikins for instruction of midwives and surgeons were introduced during 
the latter half of the 18th century, where their use was pioneered by i.a. Jan Roselt (ca. 1758), 
Pieter Damman (ca. 1772), and Jan-Bernard Jacobs (ca. 1774). 


